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De Hectar® funderingsvloer is een innovatieve EPS bekistingsvloer die wordt afgestort met (staalvezel) beton.  
De bekistingsvloer bestaat uit EPS randkisten en daarbinnen 2 x 100mm EPS vloerplaten met een berekende  
druksterkte en hoge isolatiewaarde (Rc>5).

De Hectar®funderingsvloer kenmerkt zich onder meer 
door het ontbreken van een verticale vorstrand. Deze 
wordt gevormd door de horizontale uitkraging van de 
randkist, waardoor de weg van de vorst tot onder de  
constructie groter is dan 80 cm. De randkist is zo  
ontworpen dat onder de buitengevels een versterkte 
strook is. Bij een gemetseld buitenblad worden in de  
randkist boven de betonneus nokken van ultralicht- 
beton geplaatst. Deze oplegnokken zorgen mede  
voor een koudebrugvrije constructie.
 
GERINGE AANLEGDIEPTE
Vuilwaterleidingen en de meterkastdoorvoeren worden  
in het zandbed ingegraven en gaan via de kortste weg 
naar buiten. In de bovenste laag van de EPS vloerplaten  
is het mogelijk om sleuven voor overige leidingen in te  
frezen. De vloer kan worden gefundeerd op staal of op  
palen. Bij een palenfundatie worden in de randkisten 
prefab wapeningskorven gelegd. In combinatie met  
staalvezelbeton kan in weinig tijd een complete  
en hoogwaardige vloer worden gemaakt. Daar komt  
bij dat het materiaal snel leverbaar is en de kosten  
lager zijn dan bij een traditionele vloer  
met funderingsstroken.
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• Besparing op bouwkosten
• Korte levertijd en snel te verwerken
• Minder grondverzet door horizontale vorstrand
• Geen lineaire koudebrug door doorlopende 
  isolatieschil
• Luchtdichte vloer
• Waterdichting middels innovatieve PVC  
 waterkerende kap
• Geen funderingsbalken of funderingsstroken nodig
• EPS isolatie is duurzaam en volledig recyclebaar
• Het systeem is arbo-vriendelijk
• Geschikt voor beton met Dramix 5D staalvezels
• Voor woning- en utiliteitsbouw tot 3 bouwlagen

DE EIGENTIJDSE ISOLATIEVLOER  
ZONDER LINEAIRE KOUDEBRUG
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STAALVEZELBETON MET  
DRAMIX 5D-STAALVEZELS
Om de Hectar vloeren snel en efficiënt in het werk te storten, 
wordt gebruik gemaakt van staalvezelbeton met een speciaal 
ontwikkeld Hectar betonmengsel met Dramix 5D-staalvezels. 
Staalvezelbeton wordt al jaren toegepast voor o.m. indu- 
striële vloeren, tunnelwanden en prefab wanden, kolommen 
en rioleringsbuizen. De Dramix 5D-staalvezels hebben door 
hun speciale dubbele haakvorm een zeer hoge treksterkte 
en zijn ook toepasbaar voor funderingen van woningen en 
appartementsgebouwen.
 
Staalvezelbeton biedt heel wat voordelen: er kan sneller 
gewerkt worden; er is minder staal nodig; en de vezels zijn 
goed gedoseerd waardoor men kan rekenen op een goede 
homogene verdeelde wapening in de betonplaat. De Hectar 
constructeur kan in geval van hoge lijn- of puntlasten bijleg- 
wapening voorschrijven. Bij een fundatie op palen wordt in 
de randkist een prefab wapeningskorf gelegd die aan de 
stekeinden van de palen wordt bevestigd.
 

DE PLAATVLOER ZΌNDER LINEAIRE KOUDEBRUGGEN
Koudebruggen zijn plaatsen waar de isolatielaag in de uit- 
wendige scheidingsconstructie plaatselijk wordt onder-
broken als gevolg van een ondoordacht ontwerp en/of 
een gebrekkige uitvoering van de isolerende bouwschil. 
De gevolgen van deze zwakke schakels zijn o.m. kou van 
buiten naar binnen, vocht door condensatie en schimmel-
vorming. Koudebruggen vermijden is dus van groot belang. 
Bij zeer goed geïsoleerde gebouwen kunnen koudebruggen 
meer dan 25% van het totale warmteverlies betekenen. 
Door de doorlopende isolatieschil t.p.v. de aansluiting wand/ 
vloer heeft de Hectar funderingsvloer geen lineaire koude- 
brug. Door in de EPG berekening aan te tonen dat de 
constructie koudebrugvrij is, kan deze verminderd  
worden met 0,02 – 0,04.

NOKKEN VAN UTRA-LICHTBETON 
DIE HET METSELWERK DRAGEN
Indien er sprake is van een gemetseld buitenspouwblad, 
wordt deze gedragen door de betonneus. Om de onvermij- 
delijke koudebrug tussen funderingsvloerplaat en metsel-
werk te elimineren wordt er, in de EPS isolatiestrook ter 
plaatse van de bovenzijde van de randkist, om de 40 cm 
een cylinder vormige oplegnok aangebracht. De nokken 
met een diameter van 100 mm aan de bovenzijde worden 
uitgevoerd in ultra-lichtbeton met als basis geëxpandeerde 
glasgranulaat. De λ-waarde hiervan is 0,30 W/mK. Ultra- 
lichtbeton is een innovatieve betonsoort met als bijzondere 
eigenschappen ondermeer een uitstekende isolatiewaarde, 
hoge draagkracht en hoge mate van waterdichtheid.

 

VORSTVRIJE FUNDERINGSVLOER 
MET HORIZONTALE VORSTRAND
Een fundering wordt op minimaal 800mm onder  
maaiveld aangelegd zodat deze vorstvrij is.  
De Hectarvloer heeft een aanlegniveau van tenminste 
400mm onder maaiveld. Hoe kan het dat de Hectar vloer 
dan hoger wordt aangelegd? De Hectar randkist is ont- 
worpen op basis van de regels die zijn omschreven in  
de NEN-EN-ISO 13793. Deze norm geeft een serie  
mogelijkheden om de fundering vorstvrij uit te voeren  
en stelt alle eisen aan de uitvoering van de isolatie voor  
het weren van de vorst onder de fundering. De minimale 
isolatiewaarden worden voorgeschreven, de minimale 
aanlegdiepte en de breedte van de grondisolatie.  
De Hectar randkist is ontworpen op basis van deze  
regels. Zowel de isolatiewaarde als de breedte zijn  
groter dan minimaal vereist voor het Nederlandse  
klimaat. Kort gezegd: door de horizontale vorstrand  
is de weg voor de vorst (verticaal plus horizontaal)  
tot onder de fundering groter dan 800mm.

Hectar®  
oplegnok  
uit ultra-  

lichtbeton
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Horizontale vorstrand  
en geen lineaire koudebrug
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De prefab heipalen zijn op hoogte gesteld. Het zandbed  
is op hoogte uitgelaserd, vlak gemaakt en afgereid. In het  
zandbed zijn de hoeken van de betonvloer met stalen  
piketten uitgezet. De installateur heeft de meterkast 
doorvoeren en de riolering in het zandbed ingegraven.

We beginnen met het lijmen van de hoekelementen met EPS lijmschuim.  
De hoekkisten zijn in de fabriek in verstek gezaagd. In de hoekkisten  
wordt op de plaats van de hoekpunten van de betonvloer een gat in  
de bodem van de kist geboord. De hoekkist wordt over het piket op  
het zandbed gelegd en gefixeerd.

De sparingen  
voor de paalkoppen  
worden met een  
decoupeerzaag uit  
de vloerplaat gezaagd.

De randkisten worden gelegd. Door de handige zijwaartse
S-sluiting, zijn de randkisten gemakkelijk aan elkaar te koppelen.
In de S-rand wordt een strook EPS lijmschuim gespoten.
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Project: 16 Hectarvloeren op palenfundatie in Almere Oosterwold
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Na het fixeren van de
hoekkisten worden  
de diagonale maten  
van de vloer  
gecontroleerd.



De paalkoppen in het midden van de vloer 
worden voorzien van onder- en/of boven-
wapening. Op de randkisten worden op de 
opstaande rand de door Hectar ontwikkelde 
waterkerende PVC kappen gelegd. De naden 
worden dichtgetaped met stroken 
zelfklevende butyltape.

Het beton  
wordt met  
trilnaald kort  
in de neus  
naverdicht.

De vloer wordt  
afgewerkt met een  
hoog frequentie  
vlakspaan.

De passtukken worden  
gezaagd met naar believen  
een gloeidraad, handzaag  
of kettingzaag.

De prefab korven worden in de randkist gelegd  
en worden aan de stekeinden bevestigd.

We beginnen met het lijmen van de hoekelementen met EPS lijmschuim.  
De hoekkisten zijn in de fabriek in verstek gezaagd. In de hoekkisten  
wordt op de plaats van de hoekpunten van de betonvloer een gat in  
de bodem van de kist geboord. De hoekkist wordt over het piket op  
het zandbed gelegd en gefixeerd.
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Na het leggen van  
de randkisten worden de 
EPS vloerplaten in 2 lagen  
van 100mm uitgelegd.
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Na de stort wordt de vloer rondom  
aangevuld en kan deze na enkele dagen,  
na goedkeuring constructeur,  
belast worden.

12

Lees voor het verwerken 
de verwerkingsvoorschriften van  

Hectar.
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Waterkerende laag

Open stootvoeg

Paalfundering toepasbaar, indien noodzakelijk

Vloeropbouw:
- afwerkvloer
- staalvezelbetonvloer
- EPS isolatie (EPS 100 tot EPS 250)

Open stootvoeg

Principe wandopbouw:
traditionele spouwmuur

Hectar ©
PVC-waterkering

Zaagtand

Principe wandopbouw:
houtskeletbouwwand

Waterbestendige plaat
Waterkerende laag

Vloeropbouw:
- afwerkvloer
- staalvezelbetonvloer
- EPS isolatie

Hectar ©
PVC-waterkering

Zaagtand

Hectar © randkist

Paalfundering toepasbaar, indien noodzakelijk

Ankerloze spouwmuur

Vloeropbouw:
- afwerkvloer
- betonvloer
- EPS isolatie
   (EPS 100 tot EPS 250)

Paalfundering toepasbaar,
indien noodzakelijk

Paalfundering toepasbaar,
indien noodzakelijk

Hectar© PVC-kap
tussenstuk verwijderen
na storten vloer

Tox EPS plug

erfgrens

Tox EPS plug

Vloeropbouw:
- afwerkvloer
- staalvezelbetonvloer
- EPS isolatie
   (EPS 100 tot EPS 250)
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Hectar © randkist

Waterkerende laag

Open stootvoeg

Open stootvoeg

Principe wandopbouw:
traditionele spouwmuur

Hectar © PVC-waterkering

Erfgrens

Tox EPS plug

Hectar © randkist

Principe wandopbouw:
Houtskeletbouwgevel

Hectar © PVC-waterkering

Vloeropbouw:
- afwerkvloer
- staalvezelbetonvloer
- EPS isolatie
   (EPS 100 tot EPS 250)

Detail 07 -  Passiefhuis gevelbeplating

Detail 13 - Traditionele woningscheidende wand Detail 17- Erfgrenskist met buitenblad en paalfundering

Detail 18- Erfgrenskist zonder buitenblad op staal

HECTAR   Dé isolatievloer van deze ti jd

HECTAR 
PRINCIPE DETAILS

Detail 01 - Traditionele spouwmuur

Alle principe details zijn via onze website  
www.hectar.nl zowel in .pdf als .dwg bestanden  
te downloaden. Andere bestanden zoals .IFC  
zijn op aanvraag verkrijgbaar.
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NIEUW
WATERKERENDE PVC KAP

De waterkerende kap is een in het beton meegestort water- 
kerend element dat door de lip aan de binnenzijde zorgt 
voor een permanente waterdichting. Oppervlaktewater en 
eventueel grondwater dat tot de bovenzijde van de ruwe 
betonvloerhoogte stijgt, worden door deze kap gekeerd.

De PVC kap is snel en gemakkelijk te monteren en  kan ook bij 
lage temperaturen worden verwerkt. Op de naden wordt deze 
afgeplakt met meegeleverde zelfklevende butyltape. De tape 
kan bij temperaturen vanaf 5°C en op een droge ondergrond 
worden verwerkt. Bij lagere temperaturen kan de kap met een 
föhn worden voorverwarmd, zodat de lijm voldoende kleeft. 
Voor het waterdicht maken van de kim kan bitumen of gelijk-
waardig materiaal vanaf ca. 300 mm boven maaiveld tot op de 
buitenzijde van de PVC kap worden geplakt.
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WATERKERENDE PVC KAP
• Waterdichting tegen oppervlakte- en grondwater
• Eenvoudige en snelle montage
• Kan ook bij lage temperaturen worden verwerkt

Prefab korfwapening 
over paalkop

Fundering op staal met wat bijlegwapening

Prefab heipaal 
met stekeinden



w

NIEUW HECTAR RANDKIST  
MET ZIJWAARTSE S-SLUITING

Om het uitleggen van de randkisten van de Hectar EPS bekistingsvloer nog gemakkelijker te maken,  
heeft Hectar de zijwaartse S-sluiting ontwikkeld.

U kunt met 1 klik de randkisten snel en gemakkelijk aan elkaar koppelen. In de sleuf onder en boven wordt  
een kleine hoeveelheid lijmschuim voor een stabiele hechting aangebracht. 

RANDKIST MET ZIJWAARSTE S-SLUITING
• Snel en eenvoudig koppelen van randkisten
• Met minimaal lijm gebruik een maximale hechting
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